
 )حروف الجر(المحاضرة الثالثة:  -ٖ
 قال ابن مالك : 

 قفى وتعميل أيضا تعدية ... وفي وشبيو لمممك والالم
 السببا يبينان وقد وفي ... ببا استبن والظرفية وزيد
 السََّماَواِت  ِفي َما لَّوِ } نحو لمممك تكون أنيا ىنا وذكر لالنتياء تكون الالم أن تقدم
 ولمتعدية لمدار والباب لمفرس الجل نحو الممك ولشبو لزيد لمالوا{ اأَلْرضِ  ِفي َوَما
 آلِ  ِمنْ  َوَيِرثُ  َيِرثُِني َوِلّياً  َلُدْنكَ  ِمنْ  ِلي َفَيبْ : }تعالى قولو ومنو ماال لزيد وىبت نحو

 :وقولو إلكرامك جئتك نحو ولمتعميل{ َيْعُقوبَ 
ني - 2ٕٓ  القطر موبم العصفور انتفض كما ... ىزة لذكراك لتعروني وا 
ْؤيا ُكْنُتمْ  ِإنْ : }تعالى قولو ومنو ضربت لزيد نحو قياسا وزائدة  وسماعا{ َتْعُبُرونَ  ِلمرُّ
 فذكر وفي الباء معنى إلى آخره إلى استبن والظرفية بقولو وأشار لزيد ضربت نحو
نَُّكمْ : }تعالى قولو لمظرفية الباء فمثال والسببية الظرفية إفادة في اشتركا أنيما  َواِ 

ونَ  : تعالى قولو لمسببية ومثاليا الميل وفي أي{ َوِبالمَّْيلِ  ُمْصِبِحينَ  َعَمْيِيمْ  َلَتُمرُّ
 اللِ  َسِبيلِ  َعنْ  َوِبَصدِِّىمْ  َلُيمْ  ُأِحمَّتْ  َطيَِّباتٍ  َعَمْيِيمْ  َحرَّْمَنا َىاُدوا الَِّذينَ  ِمنَ  َفِبُظْممٍ }

 لمسببية ومثاليا فييا الكثير وىو المسجد في زيد قولك لمظرفية في ومثال{ َكِثيراً 
 وال أطعمتيا ىي فال حبستيا ىرة في النار امرأة دخمت: "َوَسمَّمَ  َعَمْيوِ  المَّوُ  َصمَّى قولو
 ".األرض خشاش من تأكل تركتيا ىي

 ويقول ابن مالك: 
 انطق بيا وعن ومن مع ومثل ... ألصق عوض وعد استعن بالبا
 كتبت نحو لالستعانة تكون أنيا ىنا وذكر سببيةولم لمظرفية تكون الباء أن تقدم
 اللُ  َذَىبَ : }تعالى قولو ومنو بزيد ذىبت نحو ولمتعدية بالسكين وقطعت بالقمم
 الَِّذينَ  ُأوَلِئكَ : }تعالى قولو ومنو درىم بألف الفرس اشتريت نحو ولمتعويض{ ِبُنورِِىمْ 
 بعتك نحو مع وبمعنى بزيد مررت نحو لصاقولل { ِباآلِخَرةِ  الدُّْنَيا اْلَحَياةَ  اْشَتَرُوا
 كقولو من وبمعنى طرازه مع أي بطرازه الثوب
 البحر بماء شربن



 عذاب عن أي{ َواِقعٍ  ِبَعَذابٍ  َساِئلٌ  َسَألَ } نحو عن وبمعنى البحر ماء من أي
 .ربك حمد مصاحبا أي{ َربِّكَ  ِبَحْمدِ  َفَسبِّحْ } نحو لممصاحبة أيضا الباء وتكون
 بن مالك : ويقول ا

 فطن قد من عني تجاوزا بعن ... وعن في ومعنى لالستعالء عمي
 جعال قد من موضع عمى كما ... وعمى بعد موضع تجيء وقد

: تعالى قولو نحو في وبمعنى السطح عمى زيد نحو كثيرا لالستعالء عمى تستعمل
 عن وتستعمل غفمة حين في أي{ َأْىِمَيا ِمنْ  َغْفَمةٍ  ِحينِ  َعَمى اْلَمِديَنةَ  َوَدَخلَ }

 َلَتْرَكُبنَّ : }تعالى قولو نحو بعد وبمعنى القوس عن السيم رميت نحو كثيرا لممجاوزة
 :قولو نحو عمى وبمعنى طبق بعد أي{ َطَبقٍ  َعنْ  َطَبقاً 
 فتخزوني دياني أنت وال عني ... حسب في أفضمت ال عمك ابن اله - 2ٕٓ
 :قولو في عن بمعنى عمى استعممت كما عمي حسب في أفضمت ال أي

 رضاىا أعجبني الل لعمر ... قشير بنو عمي رضيت إذا - 2ٕٓ
 .عني رضيت إذا أي
 ورد لتوكيد وزائدا يعني ... قد التعميل وبيا بكاف شبو
 تأتى وقد كاألسد زيد كقولك كثيرا لمتشبيو الكاف تأتي

 لمتعميل
 منو وجعل لمتوكيد زائدة وتأتى إياكم ليدايتو أي{ َىَداُكمْ  َكَما َواْذُكُروهُ : }تعالى كقولو
 :رؤبة قول فيو زيدت ومما شيء مثمو أي{ َشْيءٌ  َكِمْثِموِ  َلْيَس : }تعالى قولو
 كالمقق فييا األقراب لواحق - ٕٓٔ
 تصنعون كيف العرب لبعض قيل أنو الفراء حكاه وما الطول أي المقق فييا أي

 .ىينا أي كيين فقال األقط
 دخال من عمييما ذا أجل من ... وعمى نع وكذا اسما واستعمل
 :كقولو قميال اسما الكاف استعمل
 والفتل الزيت فيو يذىب كالطعن ... شطط ذوي ينيى ولن أتنتيون - ٕٔٔ



 شطط ذوى ينيى ولن والتقدير ينيى فيو والعامل الفاعمية عمى مرفوع اسم فالكاف
 بمعنى عمى وتكون عمييما من دخول عند اسمين وعن عمى واستعممت الطعن مثل
 :قولو ومنو جانب بمعنى وعن فوق
 مجيل بزيزاء قيض وعن تصل ... ظمؤىا تم ما بعد عميو من غدت - ٕٕٔ
 :وقولو فوقو من غدت أي

 وأمامي تارة يميني عن من ... دريثة لمرماح أراني ولقد - ٖٕٔ
 .يميني جانب من أي
 الفعل أوليا أو ... رفعا حيث أسمان ومنذ ومذ

 دعا مذ كجئت
 ويقول ابن مالك: 

ن  استبن في معنى الحضور وفي ىما ... فكمن مضى في يجرا وا 
 فمثال فعل بعدىما وقع أو مرفوعا االسم بعدىما وقع إذا اسمين ومنذ مذ تستعمل
 منذ وكذلك بعده ما خبره مبتدأ اسم فمذ شيرنا مذ أو الجمعة يوم مذ رأيتو ما األول
 اسم فمذ دعا مذ جئت: الثاني ومثال بعدىما لما خبرين يكونا أن بعضيم وجوز

ن جئت فيو والعامل الظرفية عمى المحل منصوب  فيما مجرورا بعدىما ما وقع وا 
 من أي الجمعة يوم مذ رأيتو ما نحو ماضيا المجرور كان إن من بمعنى جر حرفا
 .يومنا في أي يومنا مذ رأيتو ما نحو حاضرا كان إن في وبمعنى الجمعة يوم


